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За да се пријавите за учество во Школата за политика и критика треба да ги 

пратите следниве подаоци на info@isshs.edu.mk :

Име и презиме:
Краток опис  (3 реда) за мотивацијата 
за учество во школата: 
Контакт тел. и е-маил:

Учеството како и материјалите за Школата за политика и критика 
се бесплатни.  

Школата за политика и критика е организирана од страна на Институтот за 
општествени и хуманистички науки - Скопје со поддршка од фондацијата Rosa 
Luxemburg Stiftung.  



Вовед во контекстот на 

левицата во Европа денес

Ричард Сејмор - Марксистички писател, 

колумнист на Гардијан и политички активист 

во Left Unity - Лондон, Велика Британија

Марксистичката теорија како 

алатка за анализа и критика 

на неолибералната економија 

Примож Крашовец - политички активист и 

издавач во Работнико-панкерски универзитет 

- Љубљана, Словенија

'Вон / Националност ' 

Жак Рансиер - еден од највлијателните 

филозофи на денешницата - Париз ,Франција

Предизвиците на радикалната 

левица во политичкиот процес 

Лудовикос Котсонопулос - политички активист 

во Коалицијата на радикалната левица 

SYRIZA и истражувач во Институтот Никос 

Пулантсас - Атина, Грција

Како да се изгради 

социјалистичка иницијативa: 

кон социјалистички манифест 

и политичка мобилизација

Анеј Косика и Лука Месец - политички 

активисти и публицисти од 'Иницијативата за 

демократски социјализам' - Љубљана, 

Словенија

Кршење на медиумскиот мрак 

на левицата: стратегии за 

пробивање на левичарскиот 

дискурс

Стипе Чуркович - главен уредник на 

хрватското издание на Le Monde Diplomatique 

и член на Центарот за работнички студии - 

Загреб, Хрватска

Алијансата помеѓу 

феминистичкиот дискурс и 

левицата во Макеоднија

Катерина Колозова - филозофка, активистка, 

директорка на Институтот за општествени и 

хуманистички науки - Скопје

Економската криза и 

марксистичката политичка 

економија

Горан Мусич - политички активист и уредник 

на порталот ЦрвенаКритика, истражувач во 

Европскиот универзитетски институт во 

Фиренца, Италија

Зајакнување на 

социјалистичката реторика во 

борбата против национализмот

Артан Садику - политички активист во ЛД 

Солидарност и истражувач во Институтот за 

општествени и хуманистички науки - Скопје, 

Македонија

Патот кон историскиот блок: 
оживување на синдикализмот и 
алијансите со синдикатите
Здравко Савески, политички активист во ЛД 

Солидарност и професор по политички науки во 

ФОН Универзитетот и Тамара Чаушидис, синдикална 

активистка, претседателка на Самостоен синдикат 

на новинари и медиумски работници на Макеоднија 

Проспекти за лева 

алтернатива на трудовото 

законодавство

Димитар Апасиев - политички активист во 

Движењето за социјална правда Ленка - 

Скопје, Македонија

Политичката ситуација во Макеоднија денес е 

резултат на повеќе од две декади на екстремни 

реакционерни политики кои се изградиле врз 

тенденцијата на бришење на секакво 

социјалистичко и солидарно наследство. Овој 

политички менталитет се следи во сферите на 

економијата, општествените односи и 

културата, произведувајќи на тој начин 

репресивни форми во општеството и 

зголемено прифаќање на безнадежноста како 

главна манифестација на неолибералната 

догма и транзициониот дискурс. Опасната 

мешавина на неолиберални економски 

политики и етноцентрична реторика произвела 

оргомна празнина на левиот политички 

простор.   

Школата за политика и критика се стреми кон 

развивање на теориските и практичните 

вештини на активистите во Македонија со цел 

тие да можат да одговорат на политичките 

предизвици на неолибералната политика која 

денес надвладува во политичкото секојдневие 

во општеството. 

Школата директно ќе ги поддржи активистите 

во градење на одржлива политичка реторика 

преку нудење на суштински алатки за 

развивање на социјално и идеолошко 

информирана анализа и критика. Семинарите 

ќе овозможат простор за јакнење на знаењата, 

дискусија и размена во клучни теми од 

Марксистичката теорија и револуционерната 

пракса.   

Школата ќе се одвива во тек на 2014-та година 

и методолошки ќе биде организирана во 

дводневни семинари кои ќе се одржуваат за 

време на еден викенд во секој месец на 

годината освен Јули и Август. 

Артиулирање на 

социјалистичи барања за 

народните протестни 

движења

Георги Медаров - политички активист, 

публицист, Нови леви перспективи - Софија, 

Бугарија

Вовед во радикалната теорија: 

(1) Мишел Фуко, Луј Алтисе, 

Жил Делез; (2) Алан Бадју, 

Џудит Батлер, Антонио Негри.

Маја Мухиќ - професорка по филозофија и 

антропологија, публицистка, Институт за 

општествени и хуманистички науки - Скопје
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